
 

 
Slovo šéfredaktorky:            březen/ 13 
 
Přeji Vám překrásný už skoro jarní den!  
Když už si myslíme, že nás nemůže nic překvapit, 
začne sněžit!!  Ano, právě sníh mě dostal na kolena 
a musím se přiznat, mě na kolena dostane málo 
co… A stalo se tak právě v době jarních prázdnin. 
Už několikátý rok přemýšlím, proč se „Jarní 
prázdniny“ jmenují „Jarní“, když v době těchto 
parádních pěti dnů volna jedeme na hory nebo 
sáňkujeme, pokud je na čem… a letos bylo (zažila 
jsem to na vlastní kůži).  Proč nazýváme tak něco 
chladného a mrazivého něčím, pod čím si 
představíme kvetoucí zeleň a ostré slunce po hodně 
dlouhé době? Zas na druhou stranu si nedokážu 
představit, jak by se tyto prázdniny měly jmenovat. 
Takhle moje fantazie daleko nedospěla. A co vy? 
Máte nějaký nápad na nový název?    
      Jíťa  
Akce na tento měsíc: 
 

• 6. 3. Oddílovka 
• 15. 3. Veselý pátek 
• 11. a 17. 3 Kino (přihlásit se!) 
• 22. - 24. 3. výprava Chlébské 
• 3.4. Oddílovka v 17:00 
• 6.4. Výlet pro rodiče a …. 

 

www.30dbo.cz  bilasmes@centrum.cz  

 
Slovo vedoucí 
Tento měsíc jsem měla možnost 
zhlédnout dva programy v brněnské 
hvězdárně. Přemýšlela jsem, jestli to 
má něco společného s skautskou 
výchovou. Ale včera jsem pochopila, 
že je to naprosto ideální prvek. Kdo to neví, tak 

v sobotu jsme byli se světluškami a babyskauty v planetáriu. A proč si 
tedy myslím, že je to naučný prvek? Často jsme se bavili s babyskauty o 
tom, jak se správně chovat v šalině. Jenže ono je to tuze jednoduché říct 
si teoreticky, ale včera jsme si to mohli vyzkoušet i prakticky. Jelikož 
nás jelo 25, zaplnili jsme velký kus šaliny, proto bylo pro mě velkým 
překvapením, jak přistoupila jedna starší paní, Kitty hned vstala a pustila 
tu paní si sednout. Každý by si mohl říct, že je to přece jen slušné 
vychování, ale mnozí to nedělají a zvlášť ještě, když je člověk „malej 
prdík“ a těžko se udrží u tyčky. Pak jsme si s Kitty ujasnili, který že to 
byl bod světluškovského zákona a skautská výchova byla na světě. ☺ 
Pro ty, kteří neví, je to 3. bod – Světluška pomáhá jiným. Pokud se ti 
nepodařilo ještě splnit tento bod, tak už teď víš, jak jej splnit! Tak hurá 
na to! ☺ 
 
No a pro skautky se ve stejném znění zákona vyskytla naprosto úžasná 
nabídka. Shánění „sedmikorun“ a umývání rukou. Po přečtení článku 
z časopisu Skaut jsme se družinkou rozhodli, že můžeme pomoci i jenom 
tím, že budeme dodržovat zásady hygieny rukou. Nikdy jsem nevěřila, 
jak snadno se říká – umývat ruce po každé, když dojdu domů a před 
jídlem a tak, ale realizovat to třeba ve škole? NO, to je fuška. Tak, kdo se 
chce přidat ke konvalinkám, tak s chutí do toho.☺ 
 

Neboj překročit svůj stín! Tvoje Šmakounka 
Závody: 

Příprava na blížící se závody pro skautky☺ část 1. – soutěž  nejen pro 
náš oddíl! Tak se ukaž! 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutěže ze skautského časáku Skaut – pokud se zapojíš, můžeš vyhrát 
třeba krabice lízátek, ale hlavně se chystáš na svojsíkáče, které letos už 

musíme vyhrát ☺ 
Šmako 

 
 
 

 
 
 

 
 

Je mi velkou ctí pozvat vás na další Veselý pátek! Bude se konat 15. 
března v 16.30 v klubovně, konec očekávejte mezi 18.00 a 18.30. 

Budeme vyrábět speciální peněženky z tetrapaků. A nemyslete si, 
že to bude jen tak něco! Moje třiadvacetiletá kamarádka ji běžně používá 
a díky nálepce D&G si všichni myslí, že je značková :-) Kdo už má 
peněženek plný pokojíček, nemusí zoufat; bude si moci vyrobit speciální 
brož! Můžete se těšit taky na super hry a obrovitánskou spoustu 
zábavy!!!  
S sebou něco na zoubek, a pokud máte nějaký pěkný obal od džusu nebo 
nevyužité samolepky, nenechejte je doma. Čím větší obal, tím větší bude 
i peněženka. :-) 
Na všechny se těší  Bláňa (774 308 632, iceblanice@seznam.cz) 

 
VÝPRAVA NA CHLÉBSKÉ 22. – 24. 3. 2013  

Pojeďte všichni zjistit, do jakého příběhu se na této 
výpravě dostaneme! ☺ 

Sraz: 16.30 hodin na Hlavním nádraží (pod hodinami před 
vestibulem), vlak jede 16.52 

Návrat:  13.07 hodin na Hlavním nádraží (pod hodinami před 
vestibulem), vlak jede 12.01 
S sebou: 350,- Kč, jídlo a pití na pátek 
Jídlo: buchty k snídani, ½ chleba, mazadla (paštiky, sýry), 3 cibule, 3 
brambory (ostatní dle rozpisu družinek) 
Ostatní: teplé oblečení, pevnou obuv, přezůvky, spacák, karimatku, 
hygienické potřeby, blok, tužku, uzlovačku, malý batůžek na výlet, 
pláštěnku, šátek, ešus, příbor, hrnek… 
Vše pěkně sbalené do jednoho zavazadla. 
A hlavně dobrou náladu! ☺ 
     Info: Ivka 721 070 826 
                      Míša 722 559 067 
 



Čokovýlet aneb již tradiční výlet pro rodiče 6.4.: 
 
Přichází jedinečná příležitost spojení příjemného 
s užitečným! Na letošním výletě pro rodiče nejenže 
strávíme den v krásné přírodě, ale avíc se u toho budeme především 
čokoládou!  
Přesnou trasu cesty pošleme e-mailem(je vhodná i pro kočárky ☺), 
stejně tak spoje, kterými pojedeme.  
Sraz: 8.00 na Staré osadě (odjezd 8:15) 
S sebou: jídlo a pití na celý den, rodiče, prarodiče…(není povinné), 
KPZ, pláštěnku, uzlovačku, šátek, 50 Kč, papír a tužku.  
Návrat:   tamtéž 15.48/ 16.48 ( bude upřesněno)  
 
Na všechny se už moc těší Jíťa ( 606 153 204; Jituška.bousek@seznam.cz) a 
Bláňa ( 774 308 632; iceblanice@senam.cz)  
 

 
 
Planetárium:  
Dnešní planetárium bylo pro starší a bylo naprosto 
skvělí. Měly jsme sraz na 

Staré Osadě a pak jsme samým 
nedočkáním nastoupily do tramvaje číslo 3. 
V planetáriu si holky zahrály na šatnářky a 
pak už vše začalo. Neuvěřitelný příběh o 
měsíci i s ukázkou ☺. Objevovaly jsme 
postupně „skoro“ celou hvězdnou soustavu.  
Však aby ne když se program jmenoval 
„Příběh Sluneční soustavy“. Zkoušely jsme si i nějaké pokusy… např. 
tíhu obyčejného litrové šťávy na různých planetách. Zkoumaly jsme také 
i jiné měsíce v naší soustavě něž je ten náš… a taky si je prohlédly, 
pokud je chceš znát zajdi si do planetária myslím, že možnost budeš mít 
1. 3. 2013 ☺. Jo a málem bych zapomněla:  věděla jsi, že se v Brně 
narodí každý den 13 dětí?       
        Jíťa 
 

 

 
 
7. 2. 2013 jsme se sešly na Staré osadě, kde nás bylo opravdu hodně. Už 
si ani nevzpomínám, kdo tam byl. Ale z těch co si pamatuju tam byly: 
Tutek, Eliška, Iva S., Lemon, Jíťa a samozřejmě já (Šimi) a na České 
ještě nastoupily: Bobo, Šmako a Janka. Když jsme byly v planetáriu daly 
jsme si bundy do šatny a chvilku jsme počkaly, než přijde paní 
průvodkyně. Sešly jsme dolů po schodech do tmavé místnosti. A 
prohlídka začala. Jmenovala se ,,PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY'' a 
samozřejmě se nemohla obejít bez Bobiných připomínek. Myslím si, že 
se prohlídka velmi podařila. Byla tam spoustu věcí, které jsme si mohly 
vyzkoušet, např. jsme mohly zjistit, kolik bychom vážily na Slunci nebo 
na jiné planetě. Osahat si meteorit (alespoň doufám, že to byl meteorit) a 
ještě mnoho dalších báječných pokusů. Návštěva planetária se všem moc 
líbila, mě teda rozhodně, i když jsem na ní byla už podruhé. Po prohlídce 
jsme se popraly o upomínáčky, nastoupily na šalinu. Na České jsme se 
rozloučily a jedna část jela zpátky na Starou osadu a ta druhá na 
diskotéku.       Šimi :P 

 
 

SOBOTA 2. 3. 2013 NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA SE SKAUTEM  
 

V sobotu jseme navštívily planetárium na Kraví 
hoře. Jeli jsme autobusem a potom i tramvají 
číslo 4.  V planetáriu nám promítali dvě 

pohádky Měsíc u krejčího a Kráva na Měsíci. 
Pohádka „Kráva na Měsíci“ byla velice 

legrační. Na začátku pohádky byl kluk, který 
měl balón na zadnici a při chůzi legračně poskakoval. Pohádka 
,,Měsíc u krejčího“ byla také moc hezká. Byla o tom, že Měsíc 

,,mění svůj tvar‘‘. Byla tam s námi Šmako, Káťa a Anežka. Ten, 
kdo tam nebyl, o hodně přišel! 

 
 
 



 
Přednáška o historii Židenic pana Fryščoka 
Ve středu 20. 2. jsme se sešli na přednášku 
pana Fryščoka, historika, původem 
z Židenic. Vyprávěl nám o tom, jak se zde 
žilo již za císaře Františka Josefa I. a poté i 
za 1. republiky, okupace a tak dále až do 
současnosti. Vyprávěl nám také o životech a 
skutcích svých předků, mezi nimiž je 
spousta zajímavých osobností. Vilém nám ukazoval nějaké fotky 
Židenic, na kterých bylo jen pár domků a kostel. Bylo zajímavé vidět, jak 
se za pouhých pár let čtvrť rozrostla o spoustu paneláků, silnic i 
rodinných domů. Přednáška byla opravdu velmi poučná a je možná 
škoda, že se tam nedostavilo více lidí.   Sova 
 
Karneval 23. 2. 
Letos jste mohli být součástí něčeho velkolepého! Odehrál se totiž úplně 

první náš skautský karneval pro veřejnost. A 
co by to bylo za karneval, kdyby byl bez 
masek? A těch bylo! Každý se do něčeho 
převlékl a musím říct, že všechny kostýmy 
byly úžasné! Samozřejmě jsme měli skvělou 
výzdobu, výborné občerstvení a nechybělo ani 
několik soutěží a her, kde jste samozřejmě 

měli šanci něco vyhrát (soutěž o nejlepší masku vyhrála Jíťa – Lemon, 
která šla za královnu krásy, gratuluju!). Účast byla opravdu vysoká, mám 
pocit, že dokonce okolo 70 dětí. 
Takže, pokud jste letos váhali, jestli jít nebo ne, určitě neváhejte příště! 
Sheia 
 
Session pro vedení:  
Jednoho překrásného prázdninového odpoledne jsme se sešli u Šmako. 
Nejednalo se jen o obyčejné posezení s hromady jídla a pití, ale taky 
o zahrání si pár super společenských her. Zahrály jsme si např. Aktivity a 
kvarteto s Hello Kitty. A až jsem se vydováděly, tak jsme si povídaly. 
         Jíťa 
 

 

 
Představení družinky Konvalinek 

 
Zdravíčko všem, velice rády bychom vám seznámili 
s Konvalinkami! 
 Naše družinka je jednou z nejstarších družinek, 

která nebyla nikdy zrušena! Také vždy to byla 
družinka pouze skautská. Vystřídalo se zde mnoho 

členů, ze kterých vznikly i rádkyně (Šmako, Týna a Káťa), které tuto 
družinku nyní vedou.  

Letos do této družinky chodí: Bobo – 
nástěnkářka, Šimi – bodař, Eliška – kronikářka, 
Lemon – občerstvovačka, Maruška – 
hudebník, Mánička – úklidářka, Julča a Viky  – 
naše krásky, Naty – pokladník, Chiguita – 

banán☺ - to jsou naše funkce, některé za ně 
získali i odznáček na kroj. ☺ 

Schůzky máme ve čtvrtek pěkně celé dvě hodiny, ale jelikož 
máme velice náročnou celoročku – Sherlocka Holmese, tak nám to občas 
ani nestačí. Tak leckdy vyrazíme na skautskou diskotéku, nebo spíme 
u Šmako doma, a když už není na zemi pro nás místo, koukneme se do 
podzemí. Snažíme se toho nevíc naučit, abychom mohli vyhrát nejen 
Svojsíkovi závody, kam se letos jistě podíváme. No takže jistě chápete, 
že se vůbec nenudíme!  

 
 

P.S.: Pokud vás zajímá, co 
pak děláme na schůzkách, můžete se podívat na 

rajče naší družinky. 
 
 

Tak se posíláme políbení, za Konvalinky 
Šmako 

 
 
 
 
 

Skautská 

discotéka 

Cukrářská 

soutěž 

 

Podzemí 



 
Vtipy:  
 
Paní učitelka se ptá Pepíčka: „Pepíčku, řekni mi 2 zájmena.“ 
Pepíček říká: „Kdo? Já?“ 
„Výborně Pepíčku!“ 

 
Co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Jó, dřív bylo všechno. 
 
Tučňák a zebra u fotografa. „Přejete si barevný snímek?“ 
„Ne, stačí černobílý.“ 
 
Jedou dvě mouchy na motorce a jedna se ptá té druhé: 

„Proč máš na očích brýle?“ „To aby mi nevletěla moucha do oka.“ 
 
Slon s mouchou šli vyloupit banku, a když tam 
přišli, moucha povídá: „Slone, schovej se za mne, 
já jsem taková nenápadná.“ 

 
HÁDAJÍ SE: 

Wikipedie: „Já znám všechno!“ 
Google: „Já najdu všechno!“ 
Facebook: „Já znám všechny!“ 
Internet: „Beze mě byste byli všichni namydlení!“ 
Elektřina: „No tak uklidníme se, jo?!“ 

         
  Mate 
Narozeninky:  
 
Tera - Runa  11. 3. 1986  
Jíťa  4. 3. 1995 
Tutek  14. 3. 2001 
 
Tak, milí oslavenci, všechno nejlepší 
k narozeninám, hodně štěstí, lásky a 
splněných přání! ☺      Jíťa 
 

 
JANČINO MEZINÁRODNÍ OKÉNKO  

Tak moc jsem chtěla rozhovor z teplých krajin, až se mi 
to vymstilo. Juan je prostě asi moc zaneprázdněný,tak 
tohoto okénka využiji jinak. Jak? 
Třikrát sláva a hurá! Soutěž z minulého čísla Bilé směsi 
vyhrála Tera a získává lahodnou oříškovou čokoládu! A 
za co, že ji získala? Správně odpověděla, že státem, kde 
není skauting je například Kuba. 

Další novotou v této rubrice je, že Janka už zanedlouho razí na západ, 
bude půl roku žít a studovat v Německu, takže s v příštím čísle můžete 
těšit na rozhovor s Bennym, který je z hlavního města Německa  - a to 
z Berlína. Takže pac a pusu, uvidíme se na táboře! 

Vaše Janka 
 

Výprava roverských kmenů Tilia a JZM  
Protože v našem oddíle funguje super roverský kmen Tilia a já mám tu 
čest být jeho vedoucí, rozhodla jsem se spolu s mým kamarádek Bulďou, 
který vede kmen JakZaMlada, že společně vyrazíme na víkendovku na 
Chlébské. Celá akce byla pojata ve vojenském duchu. Po příjezdu na 
válečnou základnu byly roty rozděleny na své cely a večer se 
seznamovali s dalšími členy této vojenské výpravy, v noci byli potom 
lapeni do zajetí, ze kterého je vysvobodila až fronta ze západu. Sami by 
jinak v zajetí, kvůli složitým úkolům, brzy zahynuli. Další den se 
všechny roty vydaly na obchůzku do mnohdy náročného zasněženého 
terénu. Večer je čekala oslava míru – byla to vrcholná společenská 
událost, která se neobešla bez výborného jídla, skvělého pití a 
slavnostního oblečení. Tyto oslavy trvaly až dlouho do noci. Poslední 
den jsme se rozhodli, že uděláme něco pro naši základnu a celé 
dopoledne jsme pod vedením Přecedy pracovali v okolí Chlébského. 

Před obědem se sice stal nemilý úraz, který dva 
členové výpravy odnesli s následky, kterými se asi 
nebudou moc chlubit, nicméně se celá výprava i ústy 
těchto zraněných povedla a určitě si to brzy (ALE 
UŽ BEZ ÚJMY NA ZDRAVÍ) zopakujem! 
 

    Janka 



Komiks od Blaničky:  

 
 
 

 
 

Zprávi čky ze střediska 
- V únoru byla uzavřena registrace členů střediska – je nás 130 z toho 82 

mladších patnácti let 
- Středisko uspořádalo besedu se znalcem židenické historie, panem 

M.A.Fryščokem, který je také předsedou občanského sdružení Odkaz 
legionářů  

- Plánujeme zřídit střediskovou nástěnku pro 
veřejnost  

 
Zapsal Štěpán, zástupce vůdce střediska 

 
 

Mílí bratři a sestry,  
  
rád bych Vás pozval na posezení s kytarovými písničkami a naší střediskovou 

kapelou "SVOJSÍKOVI KANCI". 
"Dubnové zpívánky" se budou konat po příští oddílové 
schůzce 94.BO, tj. ve středu 3.4.2013 od 19:00. Zazpíváme 
si společně táborové písničky z oddílových zpěvníků a 
naučíme se i nějaké nové. Zváni jsou holky i kluci, zpěváci i 
nezpěváci, kdo se bude bát zpívat, může jen poslouchat. S 
sebou si vezměte oddílové nebo i jiné zpěvníky, připraveno 

bude i malé pohoštění. 
  

Na "Dubnové zpívánky" se těší Rýmař, Bíďa a Vilém 
 
 
Skautská discotéka  
 

Jelikož tady měl být zápis od Julči a Vikči, které na to 
zapomněli, asi? Tak jen krátce. Byli jsme na skautsk dicotéce 
na Fanálu, pořádně jsme tancovali, vypili litry kofoly a pak 
ještě dobíhali autobus. No prostě paráda. Kdo, že tu srandu 

zažil? Šmako, Mate, Peťa, Bobo, Šimi, Julča a Viky… 
 

 
  



Kluci nás zvou do kina… 
 

Pozvánka do kina  
Protože troška kultury ještě nikoho nezabila, přináším vám dvě 
pozvánky do kina ☺ 
Dvě jsou proto, protože se mi nepodařilo vybrat film, který by svým obsahem 
vyhovoval více věkovým kategoriím. Nabídka je tedy takováhle: 

1) ARGO – oscarový snímek vycházející ze skutečného příběhu, který popisuje 
tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála na pozadí krize 
s rukojmími v Íránu. Tento film bych doporučila především vedení a 
roverskému kmenu. Myslím, že pro mladší členy než jsou rádcové a 
podrádcové není film příliš vhodný.  

Kdy:   v pondělí  11.3. v 18,00 v kině Art  na Cihlářské 19 

Sraz:   v 17,45 před kinem 

Cena lístku:  100Kč (doufám, že je to furt stejný ☺) 

ZÁJEMCI DEJTE MI (POKUD MOŽNO ☺) DO PONDĚLÍ 11.3. DO 12 HODIN 
VĚDĚT SMSKOU A JÁ ZAREZERVUJU LÍSTKY, ABY NA NÁS ZBYLA MÍSTA. 

2) ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE  – nový animák nabitý 
zábavou je ideální volbou pro mladší členy. Proto kdo se rádi 
zasmějete, vezměte maminky, tatínky, sourozence a kamarády a pojďte 
na Čtyřlístek! 

Kdy: v neděli 17.3. v 13,30 v kině Lucerna na Minské 19  

Sraz:   12,50 na Staré Osadě  

Cena lístku:  115Kč/90Kč  

ZÁJEMCI DEJTE MI (POKUD MOŽNO ☺) DO SOBOTY  16.3. DO 12 HODIN 
VĚDĚT SMSKOU A JÁ ZAREZERVUJU LÍSTKY, ABY NA NÁS ZBYLA MÍSTA. 

Na všechny kulturní nadšence se těší Míša! ☺☺☺☺ (723 502 934) 

  
 

Registrace a časopis 
 

Dobrý den, letos se nás registrovala 71. Děkujeme za 
zaplacení registrace. Časopis by měl přijít čtyřikrát do 
roka. První várka už by měla být ve vašich schránkách.  
Pokud by byl nějaký problém s časopisy (nepřišel nebo 
vám přišel jiný, než měl), tak se ozvěte mně – Káťi 
(776060124, tacvut@seznam.cz)    

        Káťa 
 

Jaráky 8.-12.2.2013 
 

Letos nás na jaráky jelo jedenáct (já-Káťa, 
Tera, Šmako, Jája, Týna, Libor, Pádík, Desert, 
Joger, Karel a Pekoš). V pátek 8.2 jsme dojeli 
na chatu, kde jsme byli ubytovaní. Spali jsme 
v chatce po sedmi a po čtyřech. Ubytování bylo příjemné. Druhý den 
jsme se rozdělili na sjezdaře a běžkaře. Běžkaři si vyběhli na Martiňák. 
My sjezdaři jsme se vy vezli lanovkou na Pustevny, kde jsme jezdili na 
vlecích. Nahoře byla krásně zasněžená příroda, akorát trochu zima. 
Dokonce jsme se naučila i jezdit na šlepru. Všichni jsme se sešli večer u 
večeře, kterou vařili Karel, Pekoš, Desert a Pádík. Vařili kuře na paprice 
a bylo opravdu dobré. 
Druhý den běžkaři jeli znovu na Martiňák, protože si tam Jája zapomněla 
peněženku. A my sjezdaři jsme jezdili na svazích. Jezdili jsme na zadním 
svahu, kam nás vozila taková „rolba“, která měla spotřebu 100 litrů na 
100 km. Aspoň jsme ale nemuseli chodit pěšky. Dnešní večer jsme vařily 
my – já, Šmako, Tera a Jája. Vařily jsme uzená maso s bramborovou kaší 
a polívku. 
Třetí a čtvrtý den na běžky šly už jenom Jája s Terou, protože Karel jel 
domů a Pekoš jezdil na sjezdech. Holky jezdily kolem Pusteven. 
Dohromady jsme se vždycky sešli na obědě v bufetu u sjezdovky na 
Pustevnách, kde dělali výborné borůvkové knedlíky.Bohužel jaráky 
rychle utekly a my musely v úterý jet domů. 
         
        Káťa 
 



 
Orientační běh přímo na bílendě! 

 
Jak jsem slíbil v prosincovém čísle Čáry Vlka, zvu vás na orientační běh, 
který se koná v neděli 17. Března v místě, které všichni dobře známe, 
tedy v okolí naší klubovny pod Bílou horou. Pořadatel vytvořil i 
kategorii pro děti do 10 let, proto i menší to můžou zkusit! Startovné je 
symbolické, trať příjemná, ne příliš dlouhá a podle 
dostupných informací také celkem jednoduchá. 
Přihlásit se může každý. Všechny potřebné 
informace získáte na webu cup.adamna.net, kde se 
můžete do 13.3. také přihlásit, ale pokud to 
nezvládnete a přesto budete chtít přijít, jde to zařídit 
i na místě. Místo startu pořadatel zatím tají, proto 
zvolme sraz v 13:15 na Juliánovském náměstí, 
tam, kde bývá každý rok dětský den. S sebou si 
vezměte boty a oblečení, ve kterém se vám dobře 
poběží, kdo má, tak buzolu nebo kompas, a peníze na startovné 
(nebude více než 50 kč). Nečekejte, že to bude procházka růžovým 
sadem! Ale pokud máte rádi běh a rádi pracujete s mapou, stojí za to to 
zkusit!      
Na viděnou na startu se těší   Biida a Pekoš 
 
 

Planetárium pro světlušky a babyskauty 
 
Bohužel nám nějak nedošel článek, tak alespoň pár 
slov. Spíš  jen pár čísel. Bylo to bomba, jelikož nás 
tam bylo 25. Viděli jsme 2 pohádky. Byl tam jeden 

kluk, který mluvil asi 10 minut. Dozvěděli jsme se o 4 fázích měsíce. 
Hráli jsme si 9 minut na hřišti, kde bylo okolo 5 prolézaček. Milionkrát 
jsme se vyfotili a vy můžete číselně obodovat fotku, která se vám nejvíc 
líbila.  Tak jsem napsala 9 vět a to myslím bohatě stačí ☺ 

Tak hezký den Šmako  
 
 
 
 

 
PŘIHLÁŠKA NA SKAUTSKÝ TÁBOR 

 
Přihlašuji svoji dceru……………………………………………………, 

narozenou ………………………. 
 

na skautský tábor, který se koná od 29.6. do 13.7. 2013. 
 

Již po 3. se tábor  uskuteční. u obce Kostelní Myslové v kraji Vysočina. 
 Tábor je umístěn v Javořické vrchovině poblíž renesančního města Telč. 

 
 

Beru  na vědomí, že se jedná o skautský tábor ve stanech s podsadou, cena 
tábora je 2 800Kč. 

 
Moje dcera nemá/ má (jaké:………………………………….) dietní  

opatření či jakékoliv potravinové alergie. 
 

Přihlášku je nutné odevzdat do 28. března! 
Placení: 

1. Pokud zaplatíte tábor do konce března zaplatíte pouze 2700,- 
2. Do konce dubna už to bude 2800,- 

Peníze odevzdávejte Káti, Jíti Bláni, Míši či Šmako. 
Možno také uhradit na účet číslo 215180811/0300, variabilní symbol 30 a 

datum narození dcery (př. 30130590) 
 

 
 

Informace: Marie Oujezdská (Šmako) 721 160 576, vedoucí oddílu, 
Kateřina Juráková (Káťa) 776 060 124, hospodář 

 
 
V…………… dne ……………..2013 
 
 

……………………………………………………….
. 

           podpis zákonného zástupce 
 
 
 


